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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

1. Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, nem 

tartózkodhat annak területén! 

2. Gondoskodjunk róla, hogy a tanulók mobiltelefont csak kikapcsolt 

állapotban hozzák be a laboratóriumba, a telefon bekapcsolása, valamint 

használata a bent tartózkodás időtartama alatt TILOS! 

3. A kísérletek előkészítését, bemutatását, valamint végrehajtatását kellő 

körültekintéssel hajtsuk, illetve hajtassuk végre. A feladat végrehajtása 

előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott eszközök, demonstrációs 

anyagok nem sérültek, rongálódtak. A legegyszerűbb kísérlet is baleset, 

sérülés forrása lehet, ha nem az előírt minőségű eszközöket, anyagokat 

használjuk. 

4. Gondoskodjunk róla, hogy a mérőműszerek, szemléltető eszközök, 

segédanyagok használata csak a rendeltetésüknek megfelelően történjen, 

az attól eltérő alkalmazás balesetet, rendkívüli meghibásodást okozhat! 

5. A sérülések, balesetek elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel, hogy a 

tanulók a kísérletek előkészítése, illetve végrehajtása során csak 

utasításainknak megfelelően tevékenykedjenek! A foglalkozást 

megelőzően, röviden ismertessük a végrehajtandó feladatot, és a 

végrehajtás főbb mozzanatait, valamint az esetleges veszélyforrásokra 

külön hívjuk fel a tanulók figyelmét! 

6. Az érdemi munka befejeztével győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott 

eszközök a kiindulási helyzetnek megfelelően kerülnek hátrahagyásra! 

A szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve 

károsodhatnak. 

7. A laboratóriumból történő távozást megelőzően győződjünk meg róla, hogy 

a helyiségben tűz-, balesetveszélyes helyzetet nem hagyunk hátra. 

A laboratórium működési rendjének megfelelően hajtsuk végre az 

áramtalanítást. 

8. Baleset bekövetkezése esetén a lehető leggyorsabban mérjük fel a sérülés, 

illetve sérülések mértékét, kezdjük meg a sérültek ellátását! Amennyiben 

úgy ítéljük meg, kérjük az iskola egészségügyi személyzetének segítségét, 

vagy amennyiben a helyzet megkívánja, haladéktalanul hívjunk mentőt! 

Egyértelmű utasításokkal szabjunk feladatot a tanulók tevékenységét 

illetően, elkerülve ezzel a további balesetek bekövetkezését, illetve az 

esetleges anyagi károk gyarapodását. 
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9. A fizikai kísérletek leggyakoribb veszélyforrása az elektromos áram. Baleset 

esetén meg kell bizonyosodni arról, hogy a balesetes nincs már feszültség 

alatt. A baleset helyén elsődleges feladat a kapcsolótáblán lévő főkapcsoló 

lekapcsolása! 

10. Az elektromos balesetek elkerülhetők, ha betartjuk és betartatjuk az 

érintésvédelmi szabályokat! A hallgatói áramkörök minden esetben 

feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra, azt követően csak 

ellenőrzésünk után, és engedélyünkkel kössék rá a tápfeszültséget. 

Üzemzavar esetén kérjük a labor dolgozóinak segítségét.  

11. Tűz esetén, vagy tűzveszélyes helyzetben azonnal értesítsük a labor 

személyzetét! Határozottan utasítsuk a tanulókat a labor elhagyására!  

A laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak 

elhelyezve. Csak akkor kezdjük el használni azokat, ha jártasnak érezzük 

magunkat a készülék működtetésében. Tűzoltó készülékkel embert oltani 

nem szabad!  

12. A laborban az eszközökön valamint a berendezéseken található jelzések, 

ábrák jelentései: 

Veszélyjel Mit jelent? 

 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 
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BEVEZETÉS 

 

Általános célmeghatározás 

 

E tanulói munkafüzet célja, hogy megismertessen Benneteket az emberi test 

működésének számos érdekes tulajdonságával. A sejtek felépítésétől a 

kültakaró és a mozgás szervrendszerén át az emésztés, a légzés, a keringés 

varázslatos világába kalauzol el Titeket a feladatgyűjtemény. Az érdekességek 

mellett persze az elméleti órákat kiegészítő új ismeretanyag is került a 

tartalomba. Emellett szükségetek lesz a már meglévő tudásotokra is, hogy a 

számos gondolkodtató kérdést meg tudjátok válaszolni. 

 

Témakörök általános ismertetése 

 

A növényi és az állati sejt felépítése közötti alapvető különbségek mellett a 

kültakaró, a mozgás, a táplálkozás, a légzés, a keringés témaköreivel 

ismerkedhetnek meg a tanulók. E szervrendszerek mellett az idegrendszer és a 

szaporító szervrendszer változatos képződményei is górcső alá kerülnek. 
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A kísérletek során használatos eszközök 

 

 

Eszközkészlet 

mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 

labormikroszkóp 

 

Erlenmeyer lombik 

 

Spriccflaska 

 

Mérőpohár 

 

Kémcső 

 

Kémcsőtartó 

 

Mérőhenger 
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Petri csésze 

 

Állólombik 

 

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

Bunsen állvány 

 

Pasteur-pipetta 

 

Szűrőkarika 

 

Üvegtölcsér 

 

Bonckészlet 

 

Kémcsőfogó 
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IV. TÉMAKÖR: TÁPLÁLKOZÁS, KERINGÉS, LÉGZÉS 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók gyakorolhatják a fénymikroszkóp használatát, valamint az 

egyszerű kémcsőkísérleteket 

 megfigyelhetik, miként modellezhetjük a tápcsatornánk, valamint a 

keringési- és legzőrendszerünk működését könnyen elvégezhető 

laboratóriumi kísérletekkel 

 megérthetik az egyes szervrendszerek felépítése és működése közötti 

bonyolult összefüggéseket 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B7-8.61. Epe hatásának vizsgálata 

 B7-8.62. Pepszin emésztő hatásának vizsgálata 

 B7-8.63. A gyomor tűzoltója 

 B7-8.64. Az emberi szív felépítése 

 B7-8.65. Az emlős és a békavér összehasonlítása 

 B7-8.66. Vércsoportok meghatározása 

 B7-8.67. Így dobog a szívünk pihenés és mozgás közben 

 B7-8.68. Egy fontos mérés: a vércukorszint 

 B7-8.69. Donders-féle tüdőmodell készítése. A tüdő szövettani 

metszetének vizsgálata 

 B7-8.70. Légzési térfogat mérése emberem. A kilélegzett gáz 

kimutatása 

 B7-8.71. A cigarettázás káros hatásai 

 B7-8.72.A láz hatása 
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B7-8.61. EPE HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Epe 

 Napraforgó olaj 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Kémcsövek, kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Erőteljes fényforrás 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok azonban jórészt makromolekulák 

formájában hozzáférhetőek számunkra, így azokat alapvető építőelemeikre, 

monomerjeikre kell szétbontani. Az emésztés során különböző biokatalizátorok, 

enzimek végzik ezt a folyamatot, amelyekkel különféle összetételű 

emésztőnedvek alkotójaként találkozhatunk. 

Hipotézis: Az epének nincs hatása a zsírokra és az olajokra. 

A kísérlet menete: 

1) Önts egy kémcsőbe epét! (Legjobb könnyen hozzáférhető élőlény, 

például csirke epehólyagjából kinyerni a váladékot!) 

2) Számozz meg két kémcsövet: az elsőbe önts 5 cm3 vizet, 0,5 cm3 

napraforgóolajat és 1 cm3 epét, a másodikba 5 cm3 vizet és 0,5 cm3 

étolajat! 

3) Várj néhány percet, majd figyeld meg a változást! 

4) Rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő 

pontjában (1-3-ig)! 

5) Fogd be a kémcsöveket hüvelykujjaid segítségével, és alaposan rázd 

össze a tartalmukat! 

6) Várj néhány percet, majd figyeld meg a változást! 

7) Rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő 

pontjában (4-9-ig)! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen színű az epe? 

 ........................................................................................................  

2) Nevezd meg az epe festékanyagát! 

 ........................................................................................................  

3) Hogyan néz ki az 1. és a 2. kémcső tartalma? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Milyen különbséget tapasztalsz most a két kémcső tartalma között? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Milyen módon hat az epe a zsírokra és az olajokra? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

6) Mi a különbség a telített és a telítetlen zsiradékok között? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.62. PEPSZIN EMÉSZTŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet során maró hatású 

anyagokkal dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Pepszin 

 Tömény sósavoldat 

 Tojás 

 Lábas 

 Lombikok 

 Kémcsövek, kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Villanytűzhely, Bunsen- vagy borszeszégő 

 Szabályozható hőmérsékletű vízfürdő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok azonban jórészt makromolekulák 

formájában hozzáférhetőek számunkra, így azokat alapvető építőelemeikre, 

monomerjeikre kell szétbontani. Az emésztés során különböző biokatalizátorok, 

enzimek végzik ezt a folyamatot, amelyekkel különféle összetételű 

emésztőnedvek alkotójaként találkozhatunk. Gyakorlatunkon a gyomor 

emésztőnedvében található enzimmel, a pepszinnel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A pepszin képes bontani a fehérjéket. 

A kísérlet menete: 

1) Főzz keményre (15-20 perc forrásban lévő vízben) egy csirketojást! 

2) Készítsd el tömény sósavoldat felhasználásával a következő oldatot: mérj 

be 100 cm3 végtérfogatban 0,8 cm3 tömény sósavoldatot! 

3) Készíts 1 tömegszázalékos pepszinoldatot! 

4) Számozz meg három kémcsövet, majd önts az elsőbe 15 cm3 vizet és 1 

cm3 pepszinoldatot, a másodikba 15 cm3 sósavoldatot, a harmadikba pedig 

15 cm3 sósavoldatot és 1 cm3 pepszinoldatot! 
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5) Vágj nagyon vékony szeleteket a főtt tojás fehérjéjéből, és dobj bele 

mindhárom kémcsőbe egy vékony szeletet! 

6) Állítsd a három kémcsövet 37-38 0C-os vízfürdőbe, és inkubáld őket 

legalább 40 percig! 

7) Vizsgáld meg a mintákat az inkubációs idő lejártával! 

8) Figyeld meg a változást, és válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztaltál az inkubációs idő elteltével? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) Milyen jellegű molekulákat bont a pepszin? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Milyen körülmények szükségesek az enzim működéséhez? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Bár a gyomrunkban található sósavoldat több szempontból is jó szolgálatot 

tesz, bizonyos esetekben kellemetlen tüneteket okozhat. Nevezzen meg, 

és jellemezzen legalább két olyan megbetegedést, amely a gyomorsav 

jelenlététől alakulhat ki! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.63. A GYOMOR TŰZOLTÓJA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 1 üveg ecetesszencia 

 1 csomag szódabikarbóna 

 1 db 250 cm3-es Erlenmeyer-lombik 

 1 db 150 cm3-es főzőpohár 

 1 db vegyszereskanál 

 1 db mécses 

 1 doboz gyufa 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Mindenki tapasztalhatta már, hogy egyes nehezebb, savasabb ételek 

fogyasztását követően gyomrunk elszámolja magát, és nagyobb mennyiségű 

sósavat termel, amely kellemetlen, égő érzést eredményez. A túl sok sav e 

panaszok mellett azonban komoly károkat is okozhat, hiszen a gyomorfal - 

legyen is bármilyen ellenálló - kisebesedhet, s krónikus, be nem gyógyuló 

gyulladt terület, vagyis fekély alakulhat ki. 

A szódabikarbóna, vagyis a nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3) a gyomorban 

található sósavval (HCl) reagálva „hatástalanítja” azt, a keletkező anyagok egy 

része pedig különféle torokhangok formájában jut a felszínre. A kísérlet során 

sósav helyett ecetsavat (CH3COOH) alkalmazunk! 

Hipotézis: A szódabikarbóna nem reagál az ecetsavval. 

A kísérlet menete: 

1) Gyújtsd meg a mécsest, és tedd a főzőpohárba! 

2) Tegyél három púpozott kanál szódabikarbónát az Erlenmeyer-lombikba! 

3) Önts rá annyi ecetsavat, hogy bőségesen ellepje a szódabikarbónát! 

4) Fogd be a lombik száját! 

5) Figyeld meg a lombikban lejátszódó folyamatot! 

6) A reakció lejátszódása (~ 30-60 másodperc) után döntsd meg a lombik 

száját az égő mécses felett úgy, mintha folyadékot öntenél rá! Ügyelj 

arra, hogy a lombik alján maradt folyadékból ne jusson át a mécsesre! 

7) Figyeld meg a változást! 

8) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Írd le, mit tapasztaltál akkor, amikor a kiskanálnyi szódabikarbónát 

hozzáadtad az ecethez! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) A reakció során tapasztalható pezsgés gázképződésre utal. Milyen gáz 

keletkezhetett a reakcióban? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Miért előnyös a reakció a gyomor szempontjából? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Miért lehetett önteni a reakcióban keletkező gázt? Mit tapasztaltál akkor, 

amikor a keletkező gázt átöntötted a mécsesre. Mivel magyarázható a 

jelenség? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.64. AZ EMBERI SZÍV FELÉPÍTÉSE 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet során éles, hegyes 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Marha- vagy sertésszív 

 Bonctál 

 Bonctűk 

 Szike 

 Törlőrongy 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A keringési rendszer (amely a szívből és a vérerek hálózatából épül fel) a 

szervezet egyik legfontosabb szervrendszere. Biztosítja a sejtek tápanyag- és 

oxigénellátását, és a különféle anyagcseretermékek szállítását. A megfelelő 

keringés fenntartásához a szívnek folyamatosan, egész életen át el kell látnia 

pumpafunkcióját, hogy az erekben biztosítani tudja a vér megfelelő nyomását, 

amely elengedhetetlen a nyirokkeringés fenntartásához, ezen keresztül pedig a 

sejtek életben tartásához. 

Hipotézis: A szarvasmarhák szíve nem négy üregből áll. 

A kísérlet menete: 

1) Vedd a kezedbe a szívet, és vizsgáld meg a külső felszínét! 

2) Ejts a szíven oldalirányú metszést úgy, hogy egy hátsó és egy első 

szívfelet kapj! 

3) Figyeld meg a kettévágott szív különböző struktúráit: az üregek 

számát, alakját, a szívfal vastagságát, az üregeket összekötő hártyás 

képleteket, a ki- és belépő ereket! 

4) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen szövet alkotja a szívet? 

 ........................................................................................................  
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2) Hány üreget tudsz elkülöníteni a szívben? Nevezd meg az üregeket! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Melyik üregek falánál vastagabb az izomszövet? Miért? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Mire szolgálnak a szívbillentyűk? Milyen anyag alkotja őket? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Mi a különbség a szívbe belépő és a szívből kilépő erek között (vastagság, 

szerkezet, rugalmasság)? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

6) Honnan erednek, és mire szolgálnak a koszorúerek? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

7) Melyik szívfél szállít oxigénben dús, és melyik szén-dioxidban dús vért? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

8) Mitől következhet be szívinfarktus? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  



17 
 

B7-8.65. AZ EMLŐS ÉS A BÉKAVÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Kész mikroszkópos preparátumok: emlős vérkenet és béka vérkenet 

szövettani preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A vér igen speciális szövet, hiszen a sejt közötti állomány nem tartalmaz 

rostokat, így folyékony halmazállapotú. A vért többféle sejt, a sejtek közötti 

teret pedig még többféle molekula alkotja. Gyakorlatunkon megismerkedünk a 

vér mikroszkópos megjelenésével, és átismételjük az emberi vér fő összetevőit 

is. 

Hipotézis: Nincs különbség az emlős vérkenet és a béka vérkenet mikroszkópos 

megjelenése között. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg fénymikroszkóp alatt a kapott vérkeneteket! 

2) Készíts rajzot a preparátumokról, és válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le a két preparátumot! Melyik lehet az emberi- és melyik a 

békavérkenet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emberi vérkenet Béka vérkenet 

Alkalmazott nagyítás: 

 ....................                                       ...................            
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2) Mi alapján tudod megkülönböztetni a vérkeneteket egymástól? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Milyen szövettípusba tartozik a vér? 

 ........................................................................................................  

4) Milyen feladatot lát el a kenetekben legnagyobb mennyiségben 

megtalálható sejt? 

 ........................................................................................................  

5) Milyen anyagtól jellegzetes színűek a metszeteken legnagyobb 

mennyiségben megtalálható sejtek? 

 ........................................................................................................  

6) Milyen sejtes elemeket tartalmaz az emberi vér? Töltsd ki a táblázatot! 

 

Sejt neve  Vérlemezke  

Képződési helye    

Érési helye - -  

Sejtmag   Van 

Élettani szerep    

 

7) Írd le a vérszegénység tüneteit, kialakulásának lehetséges okait, és 

kezelésének lehetőségeit! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................   



19 
 

B7-8.66. VÉRCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Anti-A és anti-B antitestek 

 Tárgylemez 

 Steril tű 

 Alkoholos fertőtlenítő spray 

 Steril vatta 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A vér igen összetett szövet. Két alapvető részből áll: a sejtes elemekből, amely 

a térfogatának 44-46 %-át teszik ki, valamint a vérplazmából, amely a 

fennmaradó 54-56 %-át tölti ki. A vérplazma jórészt vizet és benne oldott 

különféle anyagokat tartalmaz. A sejtes elemeket három nagyobb csoportba 

sorolhatjuk: a fehérvérsejtek az immunrendszer tagjai, ők ismerik fel a saját és 

az idegen molekulákat, és amennyiben betolakodót észlelnek, hatástalanítják 

azt. A vérlemezkék a véralvadásban játszanak kulcsszerepet. A harmadik 

csoportba a vörösvértestek tartoznak. Fő feladatuk a légzési gázok szállítása. 

Felszínükön jellegzetes szénhidrát-molekulák találhatóak, amelyek milyensége, 

jelenléte vagy éppen hiánya alapvetően meghatározza az adott személy 

vércsoportját. A sokféle sejtfelszíni molekula sokféle vércsoportot határozhat 

meg. 

Hipotézis: Vért bármilyen vércsoportú ember adhat bármilyen vércsoportú 

embernek. 

A kísérlet menete: 

1) Fertőtlenítsd le a vizsgálati alany egyik ujját! Használj a művelethez 

alkoholos fertőtlenítő spray-t! Fújj az alany ujjára egy-két puffot, majd 

steril vattával töröld le a felesleget! 

2) Szúrd meg steril tűvel a fertőtlenített ujjbegyet! Érdemes a műveletet 

gyors mozdulattal végezni a fájdalom minimalizálása érdekében! 

3) Szorítsd meg enyhén a vizsgált személy ujjbegyét a szúrás két oldalán, 

hogy kevés vér kiszivárogjon a felszínre! 
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4) Érintsd hozzá a vércseppet a tárgylemezhez úgy, hogy egy kis ideig 

még szorítsd a vizsgált személy ujjbegyét, növelve ezzel a vércsepp 

méretét! 

5) Nyomj ki az ujjbegyből még két, hasonló mérettű csepp vért két másik 

tárgylemezre! 

6) Cseppents az egyik vérmintához anti-A, a másikhoz anti-B, a 

harmadikhoz pedig anti-D ellenanyagot! 

7) Figyeld meg a változást! 

8) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztaltál, amikor a vérmintákhoz hozzáadtad az 

ellenanyagokat? Hogyan nevezzük a mutatkozó jelenséget? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) Húzd alá a táblázat megfelelő pontjában, volt-e reakciója az egyes 

vérmintáknak az adott ellenanyaggal! Határozd meg ez alapján a vizsgálati 

alany vércsoportját! 

 

 Anti-A antitest Anti-B antitest 
Anti-D 

ellenanyag 

1. vérminta 

Volt változás / 

nem volt 

változás 

- - 

2. vérminta - 

Volt változás / 

nem volt 

változás 

- 

3. vérminta - - 

Volt változás / 

nem volt 

változás 

 

 

A vércsoport tehát:  ..................................  
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3) Gondold végig! Milyen vércsoportú vérkészítményt kaphat a vizsgálati 

alany? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Miért nem szabad akármilyen vércsoportú vért beadni a vizsgált 

társadnak? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Nézz utána: honnan származik az Rh-vércsoportrendszer elnevezése? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

B7-8.67. ÍGY DOBOG A SZÍVÜNK PIHENÉS ÉS MOZGÁS KÖZBEN 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vérnyomásmérő eszköz (digitális, vagy amennyiben elérhető, higanyos) 

 Stopperóra 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A keringési rendszer (amely a szívből és a vérerek hálózatából épül fel) a 

szervezet egyik legfontosabb szervrendszere. Biztosítja a sejtek tápanyag- és 

oxigénellátását, és a különféle anyagcseretermékek szállítását.  
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A megfelelő keringés fenntartásához a szívnek folyamatosan, egész életen át el 

kell látnia pumpafunkcióját, hogy az erekben biztosítani tudja a vér megfelelő 

nyomását, amely elengedhetetlen a nyirokkeringés fenntartásához, ezen 

keresztül pedig a sejtek életben tartásához.  

A szív alapvető működését (a hétköznapokban) két értékkel jellemezhetjük: a 

pulzusszámmal és a vérnyomásértékkel. Míg a pulzusszám a szív 

összehúzódásainak számát mutatja percenként, addig a vérnyomás a vér erek 

falára gyakorolt hidrosztatikai nyomását mutatja meg. A vérnyomásértéket 

hagyományosan higanymilliméterben (vagy torr-ban) (mmHg) szokás 

megadni, amely 1 mm magas higanyoszlop hidrosztatikai nyomását jelenti 

átlagos nehézségi gyorsulás mellett, 13595,1 kg/m3 higanysűrűség mellett. 

Hogy ez mit jelent? 1 mmHg egyenlő 760 fizikai atmoszferikus nyomással 

(atm), amely igen tekintélyes, tekintve, hogy 1 atm az a nyomásérték, amelyet 

a légkörünk súlya átlagosan a szervezetünkre terhel (légnyomás). 

Gyakorlatunkon a nyugalmi és a terheléses helyzetben mérhető pulzusszámot 

és vérnyomást vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: Terhelés esetén a vérnyomás és a pulzus nem változik. 

A kísérlet menete: 

1) Válassz ki egy személyt, akin a méréseket elvégezed! 

2) Ültesd egy székre, és hagyd 5 percig nyugalmi helyzetben! 

3) Tedd a mutató- és középső ujjadat a vizsgálati alany csuklójának 

tenyér felőli oldalára, és finoman szorítsd meg! Keress finom lüktetés 

az alany csuklójában! 

4) Stopper segítségével mérd meg, hányszor lüktet a vizsgálati személy 

csukójában a verőér 60 másodperc alatt (nyugalmi pulzus szám érték)! 

5) Rögzítsd az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjába! 

(1. feladat) 

6) Tedd a vérnyomásmérő mandzsettáját a kísérleti alany bal felkarjára! 

7) Kapcsold be a vérnyomásmérőt, és amikor a készülék jelez, indítsd el a 

mandzsetta felpumpálását! Várd meg, amíg a készülék kijelzi a 

végleges adatokat! 

8) Jegyezd meg ezt az értéket is (nyugalmi vérnyomás)! 

9) Rögzítsd az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjába! 

(1. feladat) (A vérnyomás első és második leolvasott értékét per-jellel 

választjuk el egymástól, pl.: 120/70) 

10) Kérd meg a kísérleti alanyt, hogy csináljon húsz guggolást! 

11) Vizsgáld meg újra a pulzus- és a vérnyomásértékeket a vizsgálati 

alanyon (terheléses értékek)! 

12) Rögzítsd az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjában 

(1. feladat), és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítsd az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 

 Nyugalmi Terheléses 

Pulzusszám   

Vérnyomás   

 

2) Mennyi a normális pulzus- és vérnyomásérték? 

 ........................................................................................................  

3) Hogyan változtak a pulzus- és a vérnyomásértékek terhelés mellett? 

 ........................................................................................................  

4) Minek köszönhető a tapasztalt változás? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Hogyan nevezzük a két vérnyomásértéket? Melyik mit mutat meg? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

6) Milyen következményei lehetnek a nyugalmi helyzetben mérhető magas 

vérnyomásnak? Milyen tényezők válthatják ki? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.68. EGY FONTOS MÉRÉS: A VÉRCUKORSZINT 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet nem veszélyes! Érdemes egy 

gyakorlaton résztvevő személynek 

éhgyomorral érkezni! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vércukorszintmérő 

 Steril tű 

 Alkoholos fertőtlenítő spray 

 Steril vatta 

 75 g szőlőcukor 

 1 db pohár 

 1 db üvegbot 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás során a szervezetünkbe juttatott szénhidrátokat testünk 

energiatermelés céljából hasznosítja. Ha nagyobb a bevitt szénhidrát 

mennyisége, mint amekkora a szervezet energiaellátásához szükséges, testünk 

a szénhidráttöbbletet különböző formában, különböző szerveinkben raktározza 

el. Ahhoz azonban, hogy a különböző cukrok a felhasználásuk helyére 

jussanak, tápcsatornánkból a vérkeringésbe kell jutniuk. A vér oldott 

állapotban, tiszta formában tartalmaz glükózt, 4,5-6,1 mmol/l mennyiségben. 

Bár ez az érték napszaki ingadozást mutat, soha nem emelkedik 10 mmol/l 

fölé, még komolyabb mennyiségű szénhidrát fogyasztását követően sem. Ha 

azonban éhgyomorra is 10 mmol/l-es vagy e felettit értéket mutat a 

vércukorszint, cukorbetegségről beszélünk. Gyakorlatunkon a vércukorszint 

mérésével és a cukorbetegség tüneteivel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: Vércukorszintünk cukros ital fogyasztását követően alig változik. 

A kísérlet menete: 

1) Fertőtlenítsd le a vizsgálati alany egyik ujját! Használj a művelethez 

alkoholos fertőtlenítő spray-t! Fújj az alany ujjára egy-két puffot, majd 

steril vattával töröld le a felesleget! 

2) Szúrd meg steril tűvel a fertőtlenített ujjbegyet! Érdemes a műveletet 

gyors mozdulattal végezni a fájdalom minimalizálása érdekében! 

3) Szorítsd meg enyhén a vizsgált személy ujjbegyét a szúrás két oldalán, 

hogy egy csepp vér kiszivárogjon a felszínre! 



25 
 

4) Érintsd hozzá a csepp vért a vércukorszintmérő berendezéshez kapott 

papírcsíkhoz, és helyezd azt az érzékelőbe! 

5) Olvasd le az értéket, és rögzítsd a „Kérdések, feladatok” részben 

található táblázatba! 

6) Készítsd el a cukorterheléses vizsgálathoz a cukoroldatot: oldj fel 

1 pohár (~ 3dl) vízben 75 gramm szőlőcukrot! 

7) Itasd meg a kísérleti alannyal az előző pontban elkészített cukoroldatot 

(cukorterheléses vizsgálat)! 

8) Ismételd meg a vércukorszintmérést az oldat elfogyasztása után 

15 perccel! 

9) Figyeld meg a változást, és rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában! 

10) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítsd az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 

 Első mérés Cukorterhelés után 

Vércukorszint   

 

2) Rossznak mondhatóak a táblázatban szereplő értékek? 

 ........................................................................................................  

3) Miért szükséges a szervezetünk számára a cukor? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Miért nem tanácsos túl sok cukros üdítőt és ételt fogyasztani? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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5) Miért lehet előnyös a fogaink védelme érdekében inkább nyírfacukrot 

fogyasztanunk? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

6) Nézz utána! Mit jelent a cukorbetegség kifejezés? Milyen tényezők 

válthatják ki? Milyen rövid- és hosszú távú tünetei vannak a betegségnek? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.69. DONDERS-FÉLE TÜDŐMODELL KÉSZÍTÉSE. A TÜDŐ SZÖVETTANI METSZETÉNEK 

VIZSGÁLATA. 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 1,5 literes műanyag (PET) palack 

 2 db közepes méretű lufi 

 szívószál 

 szigetelőszalag 

 Emberi tüdő kész mikroszkópos preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A légzés az élő szervezet és a környezete között végbemenő gázcsere. Az élő 

szervezet anyagcsere-folyamataihoz, a szövetekben, sejtekben végbemenő 

oxidációs folyamatokhoz oxigénre van szükség. Az oxidációs folyamatok során 

a szervezetre káros, mérgező gáz keletkezik, amelyet a szervezetnek ki kell 

juttatnia a szövetek közül a külvilágba. 

A légzés alapvető szerve a tüdő, amely a zárt mellüregben foglal helyet. 

A gyakorlaton elkészítendő Donders-féle tüdőmodellen könnyen meg lehet 

figyelni a légzés során bekövetkező változásokat. 

Hipotézis: A tüdő passzívan követi a mellkas térfogatváltozását. 

A kísérlet menete: 

1) Vágj el egy 1,5 literes PET-palackot a nyakától körülbelül 15 cm 

magasságban! 

2) Vágj lyukat a kupak közepébe úgy, hogy a szívószál éppen átférjen! 

3) Erősítsd fel az egyik lufit a szívószál végére úgy, hogy a száját 

szigetelőszalag segítségével a szívószálhoz rögzíted! 

4) Tekerd vissza a levágott PET-palackra a kupakot, majd alulról dugd át 

rajta a szívószálat! 

5) Zárd le légmentesen a szívószál és a kupak közti réseket 

szigetelőszalag segítségével! 

6) Vágd le a másik lufi száját, majd az így kapott gumihártyát feszítsd ki a 

PET-palack elvágott aljára! Rögzítsd szigetelőszalaggal a gumihártyát! 

7) Ujjaddal csippentsd meg a lufit középen, és óvatosan húzd meg lefelé! 
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8) Figyeld meg a változást! 

9) Válaszolj a kérdésekre! 

10) Vizsgáld meg a kapott mikroszkópos preparátumot fénymikroszkóp 

segítségével! 

11) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Írd a nyilak mögé a légzőszervrendszer megfelelő részeit! 

 

2) Melyik légzőszervrendszeri résznek felelnek meg az épített modell 

egyes részei? Töltsd ki a táblázatot! 

 

Légzőszervrendszer Tüdő 

Mellüreg  

Tüdő  

Rekeszizom  

Légcső  
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3) Hogyan működik a belégzés és a kilégzés folyamata? Töltsd ki a 

táblázatot! 

 

Belégzés A szerv Kilégzés 

 
A bordaközi belégzőizmok... 

(megfeszülnek / elernyednek) 
 

 
A bordaközi kilégzőizmok... 

(megfeszülnek / elernyednek) 
 

 
A rekeszizom... 

(megfeszül / elernyed) 
 

 
A rekeszizom... 

(felfelé mozdul / lefelé mozdul) 
 

 
A mellkas térfogata... 

(megnő / lecsökken) 
 

 
A tüdő térfogata... 

(megnő / lecsökken) 
 

 
A tüdőben a nyomás... 

(megemelkedik / lecsökken) 
 

 

4) Készíts rajzot a mikroszkópban megfigyelt kész preparátumról! Nevezd 

el a felismerhető struktúrákat! 
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B7-8.70. LÉGZÉSI TÉRFOGA MÉRÉSE EMBEREN, A KILÉLEGZETT GÁZ KIMUTATÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Spirométer 

 Főzőpohár 

 Meszes víz 

 Szívószál 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A légzés az élő szervezet és a környezete között végbemenő gázcsere. Az élő 

szervezet anyagcsere-folyamataihoz, a szövetekben, sejtekben végbemenő 

oxidációs folyamatokhoz oxigénre van szükség. Az oxidációs folyamatok során 

a szervezetre káros, mérgező gáz keletkezik, amelyet a szervezetnek ki kell 

juttatnia a szövetek közül a külvilágba  

A légzés alapvető szerve a tüdő, amely a zárt mellüregben foglal helyet. 

Gyakorlatunkon a be- és kilélegzett levegő mennyiségét, és részben 

összetételét vizsgáljuk meg! 

Hipotézis: A kilélegzett levegő nem tartalmaz fulladást okozó gázt. 

A kísérlet menete: 

1) Fújj ki a spirométerbe levegőt a tüdődből nyugodt kilégzéssel (nyugodt 

kilégzés)! Rögzítsd az értéket a táblázat megfelelő helyére! 

2) Végezz mély belégzés után erőltetett kilégzést (fújj ki annyi levegőt a 

tüdődből a spirométerbe, amennyit csak bírsz)! Rögzítsd az értéket a 

táblázat megfelelő helyére! 

3) Fújj szívószállal levegőt meszes vízbe, és figyeld meg a változást! 

4) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítsd a mért értékeket a táblázat megfelelő helyére! 

 

Nyugodt kilégzés Erőltetett kilégzés 

  

 

2) Mit jelent a vitálkapacitás? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Mit tapasztaltál, amikor levegőt fújtál a meszes vízbe? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Milyen molekula okozhatta a változást? Írd le a változást előidéző 

reakcióegyenletet is! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Mik azok a léghólyagocskák? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

6) Milyen felépítésű, és mire szolgál a mellhártya? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.71. A CIGARETTÁZÁS KÁROS HATÁSAI 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérletnél használ benzin mérgező és 

tűzveszélyes folyadék! Köpeny, 

gumikesztyű használata kötelező! 

        

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Füstszűrős cigaretta 

 Sebbenzin 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1,5 literes, könnyen összenyomható műanyag flakon 

 Vatta 

 PET-palack kifúrt kupakja 

 Gyurma 

 Olló 

 Csipesz 

 Kémcső, kémcsőtartó 

 250 cm3-es főzőpohár 

 Gyufa 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az égő cigaretta füstje megközelítőleg 4000 különféle vegyületet tartalmaz. 

A gázfázis néhány összetevője: szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, 

hidrogén-cianid, kénhidrogén. A szemcsés halmazállapotú közeg főbb 

alkotóelemei: víz, nikotin, kátrány, fémionok, radioaktív összetevők. 

Hipotézis: A füstszűrő hatékonyan kiszűri a cigaretta káros anyagait. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyél az üres flakonba vattapamacsokat körülbelül 5-8 cm 

magasságig! 

2) Illessz egy szál cigarettát a kifúrt kupak lyukába! Rögzítsd (és tömítsd) 

a cigarettát a lyukhoz a gyurma segítségével! 

3) Tekerd rá a palackra a kifúrt kupakot! 

4) Gyújtsd meg a cigarettát, és a palack összenyomásával égesd le a 

szálat (vagyis cigarettáztasd meg a flakont)! 

5) Vedd ki a cigarettát, és oltsd el a főzőpohárban víz segítségével! 
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6) Vágd le a palack tetejét, és vizsgáld meg a vatták felületét! 

7) Vegyél ki egy vattapamacsot, tedd kémcsőbe, és önts rá 3-5 cm3 

sebbenzint! 

8) Figyeld meg a keletkező oldatot! 

9) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hogyan változott meg a vattapamacsok felszíne a kísérlet megkezdése 

előtti állapothoz viszonyítva? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) Hová kerülnek a dohányzók szervezetében a vattára lerakódott anyagok? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Milyen változás figyelhető meg a vattán a benzin hozzáöntését követően? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Miért nagyon káros a szervezetünkbe bekerülő szén-monoxid? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Miért hátrányos a nemdohányzók számára, ha éppen dohányzó 

emberekkel egy légtérben tartózkodnak? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.72. A LÁZ HATÁSA A SZERVEZETÜNKRE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet során forró anyagokkal 

dolgozunk! A kísérlet elvégzéséhez 

köpeny, gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Tojás 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1 db 250 cm3-es Erlenmeyer-lombik 

 1 db 250 cm3-es főzőpohár 

 Kémcsövek, kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Üvegbot 

 Bunsen-állvány, szorítódió, vaskarika, üvegtölcsér, vatta 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fehérjék szénből, hidrogénből, oxigénből és nitrogénből (valamint bizonyos 

esetekben foszforból és kénből) felépülő szerves vegyületek, amelyek amellett, 

hogy a sejtek alapvető építőelemei közé tartoznak, kulcsfontosságú szerepük 

van a különféle életfolyamatokban is. Elég csak arra gondolnunk, hogy a 

fehérjék lényeges alkotóelemei az enzimeknek, amelyek nélkül a sejtekben 

lejátszódó biokémiai folyamatok nehezen vagy egyáltalán nem lennének 

képesek lejátszódni az élőlények szervezetében. A fehérjék azonban 

érzékenyek az őket körülvevő környezet változásaira. Bizonyos hatások 

tönkreteheti szerkezetüket, elveszíthetik természetes felépítésüket, vagyis 

denaturálódhatnak. A denaturációt nem feltétlenül látjuk szabad szemmel. Ám 

ha szerkezetüket és funkciójukat vesztett fehérjék nagyobb egységekbe 

tömörülnek össze, szabad szemmel is könnyen megfigyelhetjük őket. 

A nagyobb egységekbe történő összetömörülést kicsapódásnak, vagy 

koagulációnak nevezzük. 

Hipotézis: A fehérjék szerkezetére káros hatással van a magas hőmérséklet. 

A kísérlet menete: 

1) Készíts tojásfehérje oldatot: tegyél egy Erlenmeyer-lombikba egy tojás 

fehérjéjét, adj hozzá megközelítőleg ötször annyi vizet, majd rázd 

össze a kapott elegyet! 
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2) Szűrd át a zavaros folyadékot üvegtölcsérbe helyezett vattacsomón a 

főzőpohárba! 

3) Mérj egy kémcsőbe 5 cm3 fehérjeoldatot, melegítsd láng felett, és 

figyeld meg a változást! 

4) Hűtsd le a kémcsövet szobahőmérsékletre, és hígítsd fel a tartalmát 

5-7 cm3 vízzel! 

5) Figyeld meg a változást! 

6) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi történt a fehérjeoldattal hő hatására? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) Megváltozott-e a hevített és lehűtött oldat állaga víz hozzáadásával? 

Válaszodat indokold! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Miért nem szabad betegség esetén sem megengedni, hogy a lázunk 42 0C 

fölé emelkedjen? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Miért érdemes a lázat 38 0C-ig hagyni emelkedni? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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V. TÉMAKÖR: SZABÁLYOZÁS ÉS SZAPORODÁS 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerkedhetnek az idegrendszer szövettani felépítésével 

 egyszerű idegélettani kísérletekkel megvizsgálhatják társaik és saját 

idegrendszerük működését 

 megérthetik az idegrendszer által adott válaszreakciók orvos-

diagnosztikai fontosságát 

 megfigyelhetik a nemi kétalakúságot emberi csontvázon, valamint 

ecetmuslicákon is 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B7-8.73. Idegszövet mikroszkópos vizsgálata 

 B7-8.74. A vakfolt és a pupilla fényreflexének vizsgálata 

 B7-8.75. A térdreflex, az Achilles-ín reflex és a talpreflex vizsgálata 

 B7-8.76. Az ízérzés vizsgálata 

 B7-8.77. Nem meghatározása csontváz alapján 

 B7-8.78. Petesejt mikroszkópos vizsgálata. A fogamzásgátlás 

 B7-8.79. Sztereomikroszkóp használata 

 B7-8.80. Nemi kétalakúság vizsgálata ecetmuslicán 
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B7-8.73. IDEGSZÖVET MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Kész mikroszkópos preparátumok: nagyagykéreg, gerincvelő 

keresztmetszet 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlényekre alapvetően jellemző tulajdonság az ingerlékenység. Vagyis: 

szervezetünk a környezet hatásaira képes válaszolni. E válaszreakciót az 

élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer irányítja: a 

hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 

között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 

fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 

míg az idegrendszer (a hormonrendszer mellett) csupán az állatok 

szervezetében alakult ki. A hormonrendszer (az idegrendszerrel 

összehasonlítva) lassabb válaszreakciókat képes kialakítani, ám ezek a 

reakciók általában tartós változást idéznek elő a szóban forgó élőlény 

szervezetében (pl.: növekedés, ivarérettség, stb.). Az idegrendszer ezzel 

szemben jóval gyorsabb válaszreakciókat képes eszközölni, ám ezek 

tartóssága, maradandósága a legtöbb esetben elmarad a hormonrendszer által 

szabályozott változásokhoz képest. Az idegrendszer működését reflexek útján 

valósítja meg, vagyis az ingerületre adott választ az izmokhoz (sima- és 

harántcsíkolt izomszövethez) és a mirigyekhez továbbítja. 

A gerincesek idegrendszere ún. csőidegrendszer, amelynek központja a 

koponyában található agyvelő, valamint a gerinccsatornában található 

gerincvelő. Gyakorlatunkon ezen szervek mikroszkópos megjelenésével, 

felépítésével és működésével ismerkedhetünk meg. 

Hipotézis: A nagyagykéreg és a gerincvelő mikroszkópos megjelenése nagyon 

hasonló egymáshoz. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg fénymikroszkópban a kapott preparátumokat! 

2) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts rajzot mindkét mikroszkópos preparátumról! Nevezd meg az egyes 

preparátumokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idegrendszeri rész, amelyből a preparátum készült: 

 

 ..................................                       ...................................  

 

 

2) Az egyes agykérgi területek más és más feladat ellátására 

specializálódtak. Tekintse át a táblázatot, és töltse ki a hiányzó adatokat! 

Agyi terület Működés 

Homloklebeny 
 

 

 Látóinformáció feldolgozása 

Kisagy 
 

 

 
Hangingerületek feldolgozása, 

emlékezet, beszéd, percepció (észlelés) 

Falcsonti lebeny 
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3) Rajzolj le egy „átlagos” mozgató idegsejtet, és nevezd meg a részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Milyen két nagyobb szövettani régiót lehet elkülöníteni a gerincvelői 

preparátumon? Jelöld őket a rajzodon! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Mi alkotja az egyik, és mi a másik szövettani részt? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

6) Milyen idegsejttípusok építik fel a gerincvelő egyik és másik szövettani 

régióját? Jelöld a rajzodon, melyik típus hol található a gerincvelőben! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.74. A VAKFOLT ÉS A PUPILLA FÉNYREFLEXÉNEK VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Mariotte-féle ábra 

 Íróeszköz 

 Nagy fényerejű asztali lámpa 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlényekre alapvetően jellemző tulajdonság az ingerlékenység. Vagyis: 

szervezetünk a környezet hatásaira képes válaszolni. Az élőlények fejlődése 

során az idegrendszer alkalmassá vált az ingerek felvételére, átalakítására, 

vezetésére. E szervrendszer működését reflexek útján valósítja meg, vagyis az 

ingerületre adott választ az izmokhoz (sima- és harántcsíkolt izomszövethez) 

és a mirigyekhez továbbítja. 

A szem a lélek tükre. Gondolják sokan, ám a valóság ennél valamivel 

földhözragadtabb: látószerv, amelynek segítségével képesek vagyunk 

vizuálisan érzékelni a minket körülvevő világot. E feladat ellátásához 

szemünknek nem csupán felfognia kell a vizuális ingereket, hanem azokat el 

kell tudni juttatnia a belsejében található fotoreceptorokhoz, méghozzá úgy, 

hogy éles képet alkosson akár a közeli, akár a távolabbi tárgyak érzékelése 

esetén is. Sőt, mindezt változó fényviszonyok mellett is képesnek kell lennie 

kivitelezni. A funkció és a struktúra ebben a szervünkben is tökéletes egységet 

alkot, ahogyan azt a gyakorlatunkon látni is fogjuk. 

Hipotézis: A pupilla mozgása független a fényviszonyoktól. 

A kísérlet menete: 

1) Tartsd jobb kezedben a szemedtől ~ 40-50 cm távolságra a Mariotte-

féle ábrát! 
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2) Takard le bal kezeddel a bal szemedet, a másik szemeddel pedig figyeld a 

+ jelet! Közelítsd addig az ábrát a szemed felé (~ 20 cm), míg a kör el 

nem tűnik! 

3) Válaszolj a megfelelő kérdésekre (1. kérdés)! 

4) Válassz ki egy kísérleti személyt! 

5) Ültesd a személyt lámpa elé, majd két kezével takartasd le vele mindkét 

szemét! 

6) Emeld fel hirtelen az egyik kezét a szeme elől! 

7) Figyeld meg a pupilla alakját, s annak változását! 

8) Végezd el a kísérletet olyan módon vele, hogy az egyik szemét csak félig 

árnyékolja be! Takarja el a társad a másik szemét! 

9) Vizsgáld meg, hogyan viselkedik a jobb szem pupillája! 

10) Válaszolj a kérdésekre (2-6-ig)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi a magyarázata a tapasztalt jelenségnek? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) Hogyan változott a pupilla, amikor hirtelen fény érte? 

 ........................................................................................................  

3) Hogyan reagált a félig árnyékolt szem pupillája? 

 ........................................................................................................  

4) Mi az élettani jelentősége a vizsgált reflexnek? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Mire érdemes ügyelni napszemüveg vásárlásakor? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.75. A TÉRDREFLEX, AZ ACHILLES-ÍN REFLEX ÉS A TALPREFLEX VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Reflexkalapács 

 Hegyes eszköz (tű, olló hegye) 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlényekre alapvetően jellemző tulajdonság az ingerlékenység. Vagyis: 

szervezetünk a környezet hatásaira képes válaszolni.  

Az élőlények fejlődése során az idegrendszer alkalmassá vált az ingerek 

felvételére, átalakítására, vezetésére. E szervrendszer működését reflexek 

útján valósítja meg, vagyis az ingerületre adott választ az izmokhoz (sima- és 

harántcsíkolt izomszövethez) és a mirigyekhez továbbítja.  

Kísérletünkben a vázizmainkat ért különböző ingerekre adott válaszreakciókat 

figyeljük meg. 

Hipotézis: A reflexek működése lassú folyamat. 

A kísérlet menete: 

1) Ültesd a kísérleti személyt egy székre! Kérd meg, hogy lábait tegye 

keresztbe! 

2) Mérj enyhe ütést a térdkalács alatti ínra! 

3) Figyeld meg a változást! 

4) Kérd meg a vizsgálat alanyát, hogy térdeljen fel egy székre mezítláb! 

5) Üsd meg óvatosan az Achilles-ínt! 

6) Figyeld meg a reflexválaszt! 

7) Ültesd az alanyt egy székre! Csupasz lábát tegye egy másik székre! 

8) Kérd meg, lazítsa el a lábát! 

9) Szúrd meg finoman a vizsgálati alany talpát egy tűvel! 

10) Figyeld meg a változást! 

11) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mit tapasztaltál, amikor megütötted a térd alatti ínszalagot? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

2) Magyarázd el röviden a reflexív működését! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Hol található és mire használható a szervezetünkben az ínorsó és az 

izomorsó? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Milyen változást tapasztaltál, amikor megütötted az Achilles-ínt? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

5) Mit tapasztaltál, amikor társad talpát megszúrtad tűvel? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.76. AZ ÍZÉRZÉS VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 2 tömegszázalékos cukoroldat 

 1 tömegszázalékos konyhasóoldat (NaCl) 

 0,1 térfogatszázalékos ecetsavoldatot 

 0,02 tömegszázalékos kininoldat 

 Mérőhengerek 

 Üvegbotok 

 250 cm3-es főzőpoharak 

 Desztillált víz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ízek érzékelése összetett feladat. Szerve a nyelv, amelyeken 

érzőszemölcsök találhatóak, amelyekben kémiai receptorok találhatóak. 

A receptorokban a vízben oldódni képes kémiai anyagok hoznak létre 

ingerületet. Gyakorlatunkon az ízérzékelést vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: Az ízérzés és a szaglás függetlenek egymástól. 

A kísérlet menete: 

1) Készíts 2 tömegszázalékos cukoroldatot, 1 tömegszázalékos 

konyhasóoldatot, 0,1 térfogatszázalékos ecetsavoldatot és 0,01 

tömegszázalékos kininoldatot! 

2) Márts üvegbotot a 2 tömegszázalékos cukoroldatba, és érintsd azt a 

társad nyelvének különböző részéhez addig, míg nem érzi határozottan 

az adott ízt! (Megjegyzés: ne áruld el a társadnak, hogy milyen oldatot 

vizsgálsz éppen! Kerüld el a garatreflexet: ne érintsd az üvegbotot a 

vizsgált személy nyelvének leghátsó részéhez!) 

3) Jelöld a „Kérdések, feladatok rész 1) pontjában, hogy melyik ízt melyik 

nyelvterületen érezte a társad! 

4) Végezd el ugyanezt a műveletet a só-, az ecet- és a kininoldattal is! 

Kérd meg a vizsgálati alanyt, hogy minden egyes íz után öblítse ki a 

száját desztillált vízzel! 

5) Válaszolj a megfelelő kérdésekre (1-3-ig)! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Jelöld be a sematikusan ábrázolt nyelveken, hogy melyik ízt hol érezte 

határozottan a társad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cukoroldat Konyhasóoldat Ecetsavoldat Kininoldat 

 

 

2) Milyen izomszövetből épül fel a nyelv? Miért különleges a nyelvet alkotó 

izomszövet? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

3) Milyen feladata van a nyelvnek az állatvilágban az ízérzékelésen kívül? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.77. NEM MEGHATÁROZÁSA CSONTVÁZ ALAPJÁN 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Teljes emberi vázrendszer 

 Emberi koponya 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Komoly különbségek mutatkoznak a férfiak és a nők vázrendszere között. 

Általánosan alkalmazott módszer az 1963-ban kidolgozott 

ÉryKralovánszkyNemeskéri-féle módszer, amely 22-24 markáns nemi 

kétalakúságot (dimorfizmust) mutató jelleget vizsgál a koponyán és a vázon. 

Értő szemek ezen árulkodó jellegek alapján nagy pontossággal képesek 

megállapítani egy adott csontváz szexusát. Gyakorlatunkon ezek közül ötöt 

vizsgálunk meg. 

Hipotézis: Nehéz megmondani egy ember nemét kizárólag a csontváza alapján. 

A kísérlet menete: 

1) Elemezd a gyakorlatvezetőtől kapott csontvázat a „Kérdések, feladatok” 

részben leírt kérdések, feladatok alapján! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az ÉryKralovánszkyNemeskéri-féle módszert használva a tudósok öt 

fokozatban mérik egy csontváz maszkulin és feminin tulajdonságait: 

nagyon nőies (hiperfeminin, jele: -2), nőies (feminin, jele: -1), bármelyik 

nemnél előfordulhat (indifferens, jele: 0), férfias (maszkulin, +1) és 

nagyon férfias (hipermaszkulin, jele: +2). Ezek alapján vizsgáld meg a 

kapott koponyát, és karikázd be azt a tulajdonságot, amely a megfigyelt 

jelleget a legjobban jellemzi! 
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Nagyon 

nőies (-2) 

Nőies 

(-1) 

Bármelyik 

lehet (0) 

Férfias 

(+1) 

Nagyon 

férfias (+2) 

Glabella Sima 

Gyengén 

elhatárol

ódó 

Elhatárolt 
Kifejezett, 

ívelt 

Erőteljes, 

magas 

Szemgödör 

széle és 

alakja 

(margo 

supra-

orbitalis és 

orbita) 

Igen éles 

peremű, 

kerek 

Éles 

peremű, 

kerek 

Átmeneti 

jellegű 

Gyengén 

le-

kerekített, 

szögletes 

Lekerekített, 

szögletes 

Inion (pro-

tuberantia 

occipitalis 

externa) 

Sima Enyhe Gyenge 
Kifejezett, 

ívelt 
Erőteljes 

Nagy-

medence 

(pelvis 

major) 

Alacsony, 

széles 

Alacsony, 

széles 

Közepesen 

magas, 

átmeneti 

Magas, 

meredek 

Magasabb, 

meredekebb 

Kismedence 

(pelvis 

minor) 

Szélesebb, 

ovális 

Széles, 

ovális 

Lekereke-

dett, 

közepesen 

széles 

Keskeny, 

szív alakú 

Keskenyebb, 

szív alakú 

Forrás: http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ 

 

http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/
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2) Átlagold a kapott értékeket! Az átlag előjele megmutatja, hogy milyen 

nemű a csontváz, az abszolút értéke pedig egyenesen arányos a nőiesség 

és a férfiasság fokával! 

 

-2,0  -1,1 a csontváz erősen nőies (nagyon nőies) 

-1,0 - -0,4 a csontváz nőies (nőies) 

-0,4  +0,4 a csontváz  nem kifejezett, jellegtelen (bármelyik lehet) 

+0,4  +1,0 a csontváz férfias (férfias) 

+1,1  +2,0 a csontváz erősen férfias (nagyon férfias) 

 

 

A kapott csontváz átlaga:  ..........................................................  

A kapott csontváz valószínűsíthető neme:  ....................................  

 

3) Vizsgáld meg a csípőcsontok alakját! Miért különbözik a női és a férfi alsó 

függesztőöv egymástól? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.78. PETESEJT VIZSGÁLATA. A FOGAMZÁSGÁTLÁS 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Petesejtekből készült preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ivaros szaporodáshoz két különböző sejtre van szükség: a petesejtre és a 

hímivarsejtre. E két sejt összeolvadásából alakul ki a megtermékenyített 

petesejt, vagyis a zigóta, amelyből osztódások sorozatán keresztül embrió, 

majd magzat, végül pedig kifejlett egyed jön létre. Gyakorlatunkon 

petesejteket vizsgálunk. 

Hipotézis: A petesejt és a hímivarsejt hasonló felépítésű. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg a kapott mikroszkópos preparátumokat fénymikroszkóp 

segítségével! 

2) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts rajzot a petesejtekről! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Állapítsd meg, hogy van-e a preparátumban megtermékenyített, és 

osztódni kezdett petesejt! Jelöld a rajzodon! 
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3) Sorold fel, milyen fejlődési szakaszai vannak a zigótának! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

4) Vizsgáld meg az alábbi sematikus képet! Válaszolj a kérdésekre! 

 

Forrás: www.erdekesvilag.hu 

 

Milyen sejtek láthatóak egymás mellett? 

 ........................................................................................................  

Minek tudható be a nagy méretbeli különbség? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Milyen jellegzetes képződmény figyelhető meg a hímivarsejten? Mi a 

funkciója? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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5) Melyik kép milyen fogamzásgátló módszert illusztrál? Válaszolj a 

kérdésekre! 

 

 

Forrás: www.menshealth.hu és www.femina.hu 

 

Módszer neve: 

 

 ..................................                           ................................  

 

Melyik módszer tekinthető biztonságosabbnak? Válaszodat indokold! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

Sorolj fel további 5 fogamzásgátló módszert! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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B7-8.79. SZTEREOMIKROSZKÓP HASZNÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Sztereomikroszkóp 

 Tárgylemezek 

 Hajszál 

 Ízeltlábú a beágyazásból 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A mikroszkóp feltalálása nem köthető egy ember nevéhez, mivel több feltaláló 

is kísérletezett különféle elméletekkel és ötletekkel, miközben a mai 

mikroszkóp egyes részeit tökéletesítették. A dán Anton von Leeuwenhoeket 

tartják a mikroszkóp atyjának az általa bevezetett újítások és fejlesztések 

miatt. Gyakornokként dolgozott egy méteráruraktárban, ahol nagyítólencsékkel 

számlálták meg a ruhaanyagban található szálakat. Anton érdeklődését 

felkeltették a lencsék, így az új módszerek kikísérletezése mellett megtanult kis 

lencséket csiszolni és fényezni, amelyek segítségével már 270 x-es nagyítást 

ért el. Ez vezetett el végül az első, valóban használható mikroszkópokhoz. 

1674-ben Anton elsőként láthatta és írhatta le, miként fest egy baktérium, az 

élesztőgomba, egyes növények és maga az élet nyüzsgése egyetlen csepp 

vízben.  

A sztereomikroszkópokat sokan kis nagyítású mikroszkópként is említik. 

Az alacsony nagyítást elsősorban nagyobb tárgyak, például rovarok, növények 

és virágok részeinek, vagy ásványi kristályoknak és fosszíliáknak, illetve 

bélyegeknek, érméknek, nyomtatott áramköri lapoknak, vagy hajnak a 

vizsgálatára használják. Természetesen minden preparátum megvizsgálható 

ezekkel az alacsonyabb nagyításokkal is. 

Sztereomikroszkópot akkor alkalmazunk, ha a vizsgált tárgyat térben 

szeretnénk látni. 

Hipotézis: A fénymikroszkópban látott kép hasonló a sztereomikroszkóp által 

adott képhez. 

A kísérlet menete: 

1) Ismerkedj meg a sztereomikroszkóp részeivel! 
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2) Kapcsold be a sztereomikroszkópot, alsó, majd felső megvilágításra, 

mert a vizsgálandó tárgyat mesterséges fénnyel kell megvilágítani! 

Az élességbeállító csavart óvatosan mozgasd, tapasztald ki, hogy tudod 

közelíteni, távolítani a tárgyasztalhoz! 

3) Tegyél a tárgylemezre egy hajszálat, és helyezd a mikroszkóp 

tárgyasztalára! Óvatosan forgatva az élességállító csavart, próbálj éles 

képet beállítani! Vizsgáld meg alsó és felső megvilágítással is! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Azonosítsd az elemeket és jelöld az ábrán! (Használd a mikroszkóphoz 

tartozó kézikönyvet!) 

 

 
 

2) Mit láttál a mikroszkóp alatt? Rajzold le az egyik megfigyelésedet! 
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B7-8.80. NEMI KÉTALAKÚSÁG VIZSGÁLATA ECETMUSLICÁN 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Alma vagy szőlő 

 Dietil-éter oldat 

 1 db 250 cm3-es főzőpohár 

 1 db 10 cm átmérőjű óraüveg 

 Vatta 

 2 db Bonccsipesz 

 1 db Petri-csésze 

 Sztereomikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ivaros szaporodás megjelenésével együtt két nem alakult ki: a hímnem és a 

nőnem, vagy női ivarú egyedek és hímivarú egyedek. A két nem tagjainak 

testfelépítés és szervrendszerei általában kisebb-nagyobb mértékben eltérnek 

egymástól. A nemiségből fakadó testi eltéréseket nemi kétalakúságnak, vagy 

idegen szóval nemi dimorfizmusnak nevezzük. Gyakorlatunkon konyhánk egyik 

gyakori vendégét, az ecetmuslica nőstényét és hímjét hasonlítjuk össze. 

Hipotézis: Az ecetmuslica nőstények és hímek sok tekintetben különböznek 

egymástól. 

A kísérlet menete: 

1) Helyezd el a vásárolt gyümölcsöt meleg helyen, hogy minél előbb 

megkezdődhessen a rothadás! 

2) Egy-másfél hét elteltével apró légyszerű élőlények, ecetmuslicák veszik 

körül a gyümölcsöt. Béleld ki a főzőpohár alját vattával, majd helyezd 

rá a gyümölcsöt úgy, hogy maradjon felülről látható, szabad 

vattafelület! 

3) Várj keveset, míg a muslicák ismét összegyűlnek a gyümölcsön! 

4) Önts kevés dietil-étert a vattára, majd zárd be a főzőpoharat 

óraüveggel! 

5) 15-20 perc várakozás után csipesz segítségével gyűjts össze annyi 

muslicát, amennyit tudsz! 

6) Helyezd az egyedeket sztereomikroszkóp alá, és vizsgáld meg őket! 

7) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Keress nőstény és hím egyedeket a mikroszkóp alatt! Rajzold le 

sematikusan őket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hím Nőstény 

 

A használt nagyítás: 

 

 ........................................................  

 

 

2) Sorold fel, milyen tulajdonságok alapján tudtad megkülönböztetni a 

nőstényeket és a hímeket! Jelöld a rajzaidon az egyes megkülönböztető 

jegyeket! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

3) Milyen tulajdonságok alapján mondhatjuk: az ecetmuslica 

rendszertanilag a rovarok közé tartozik? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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4) Figyeld meg a nő és a férfi test sajátosságait! Válaszolj a kérdésekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://pixabay.com/hu/n%C5%91-f%C3%A9rfi-p%C3%A1r-arc-test-

ajkak-sz%C3%A1j-254133/ 

 

Sorold fel a két nemet megkülönböztető elsődleges nemi jellegeket! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

Sorold fel a két nemet megkülönböztető másodlagos nemi jellegeket! 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

http://pixabay.com/hu/n%C5%91-f%C3%A9rfi-p%C3%A1r-arc-test-ajkak-sz%C3%A1j-254133/
http://pixabay.com/hu/n%C5%91-f%C3%A9rfi-p%C3%A1r-arc-test-ajkak-sz%C3%A1j-254133/


57 
 

FOGALOMTÁR 

IV. Témakör: Táplálkozás, keringés, légzés 

Denaturáció: a hőmérséklet változása, a kémhatás ingadozása, vagy a 

nehézfémek jelenléte tönkreteheti a fehérjék szerkezetét, elveszíthetik 

természetes felépítésüket. A folyamatot denaturációnak nevezzük. 

Diasztolé: a kamrák elernyedése. 

Elválasztás: olyan kémiai anyagok termelése, amelyek valamilyen szempontból 

a szervezet számára szükségesek. 

Emésztőenzim: olyan, az emésztőnedvekben megtalálható, fehérje jellegű 

molekulák, amelyek alapvető feladata a nagyméretű, összetett molekulák 

kémiai átalakítása, lebontása alkotóelemeikre. 

Emésztőnedv: olyan, külső elválasztású mirigy által termelt váladék, amely 

feladata a táplálékkal bevitt nagyméretű, összetett molekulák alkotóelemeikre 

történő bontása. 

Inzulin: a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek sejtjei által termelt hormon, 

amely képes csökkenteni a vérben oldott szőlőcukor mennyiségét. 

Kicsapódás: a szerkezetüket és funkciójukat vesztett fehérjék nagyobb 

egységekbe tömörülnek össze. A folyamatot kicsapódásnak, vagy 

koagulációnak nevezzük. A kicsapódás lehet visszafordítható (reverzibilis) és 

visszafordíthatatlan (irreverzibilis) folyamat. 

Kiválasztás: a szervezet számára felesleges, esetlegesen káros anyagok vérből 

történő elkülönítése, majd szervezetből történő eltávolításának folyamata. 

Pepszin: fehérjék aminosavakra történő bontását katalizáló, a gyomor által 

termelt emésztőenzim. 

Pulzus: a verőerek szívveréssel egyező ritmusban fellépő periodikus lüktetése. 

Szisztolé: a kamrák összehúzódása. 

Vérnyomás: a vér által az erekre kifejtett hidrosztatikai nyomás. 

V. Témakör: Szabályozás és szaporodás 

Elsődleges nemi jelleg: a nemi szervek különbözőségéből adódó nemi 

különbség. 

Fehér állomány: a gerincvelő és az agy egyik szövettani régiója, amelyet 

idegsejtnyúlványok tömege alkot. 
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Inion: a koponya hátulsó részén, a nyakszirtcsont közepén található 

csontkinövés, amely férfiaknál határozottabb, nőknél pedig lapos, vagy akár 

hiányozhat is. 

Másodlagos nemi jelleg: a nemi szervek mellett egyéb testi különbözőségekből 

(vállszélesség, csípőszélesség, csonttömeg, testzsírszázalék, stb.) adódó nemi 

különbség. 

Nemi dimorfizmus: nem kétalakúság, a hímek és a nőstények különböző 

szervi- és testfelépítésére utaló kifejezés. 

Szürke állomány: a gerincvelő és az agy egyik szövettani régiója, amelyet 

idegsejtek sejttestjei alkotnak. 

Zigóta: megtermékenyített petesejt. 
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